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Dit blad is gratis voor
uitkeringsgerechtigden
en geïnteresseerden.
Mocht u toezending niet
langer op prijs stellen wilt
u dit dan aan ons doorgeven.
Het overnemen van teksten
uit dit blad is toegestaan met
bronvermelding.

020-6477663

gratis advies
Sociaal Steunpunt Amstelveen

Met vragen op het gebied
Spreekuur
de sociale
zekerheid
Elkevan
dinsdag
van 10:00-12:00
uur over onder andere:
Telefoon:
020-6471509
• Ziekte
en arbeidsongeschiktheid
U kunt
ons ook mailen:
• (dreigende)
werkeloosheid
Sociaalsteunpuntamstelveen
• Re-integratie
@hotmail.com
• Algemene Nabestaande
Wet
• Algemene Bijstands Wet
• Zorgverzekering
• W.M.O.
En voor nog vele andere
onderwerpen kunt u terecht
in wijkcentrum:
De Bolder
Groenhof 140
gratis advies Sociaal
Steunpunt Amstelveen
Spreekuur
Elke dinsdag van
10:00-12:00 uur
Telefoon: 020-6471509

Therapeutisch zwemmen
Voor iedereen die op
medische indicatie moet
zwemmen in extra verwarmd
water, onder leiding van een
bewegingstherapeut. Dit kan
elke dinsdag in zwembad:
De Meerkamp
Van 18:15-19:00 uur

2

U kunt ons ook mailen:
Sociaalsteunpuntamstelveen
@hotmail.com

Voor informatie neemt u
contact op met:
Ans van den Boogaard
020-6410278
of
Nelleke Brand-Gouw
020-6477663
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VAN DE REDACTIE
Op deze plek verwacht u dat de
voorzitter hier zijn voorwoord schrijft.
Echter vanwege gezondheidsproblemen heeft hij helaas zijn taak
moeten neerleggen. Wij wensen
hem sterkte toe.
Daarom neemt de redactie hier zijn
plek in.
Zo gaat dat met vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk, dat is dat u ons
bulletin aangeleverd krijgt. Per post
of per e-mail. En dat is niet altijd
even eenvoudig. We bedoelen,
het boekje maken door vrijwilligers
is één maar een vrijwilliger aantrekken voor deze functie is heel
wat anders. Dat is de reden dat u
ons bulletin een tijd heeft moeten
missen. Ons laatst uitgegeven exemplaar dateert alweer van maart
2018… Maar we bleven zoeken en
u weet het ‘Zoekt en gij zal vinden’.

In het ‘Sociale Domein’ zoals dat
met mooie woorden wordt genoemd. Maakt niet uit. Het gaat
om de intentie.
Daarvoor houden we ook tot de
dag van vandaag, al 38 jaar lang,
ons spreekuur in wijkcentrum
‘De Bolder’.
En we gaan daar mee door.
Corona of geen Corona, want dat
zal tegen de tijd dat u ons bulletin
weer ontvangt waarschijnlijk nog
niet zijn opgelost.
De volgende uitgaven die u van
ons zal ontvangen schrijven we
ook over de nieuwe mede-werkers.
Een kennismakings gesprek. Waarin
onze vrijwilligers vertellen waarom
ze dit mooie werk willen doen.

Van de redactie:

Wij van de redactie wensen u
veel leesplezier toe!

Natuurlijk we hadden ook kunnen
besluiten het bulletin niet meer te
maken. Maar daarvoor heeft onze
stichting toch teveel betrokken vrijwilligers om zomaar het bijltje erbij
neer te gooien. We zijn er tenslotte
voor de mensen in Amstelveen. Om
die, waar we kunnen, te helpen.

Op deze plek verw
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WAT IS DE WMO?
De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning WMO)- is een
wet om mensen te helpen
om zolang mogelijk thuis te
kunnen blijven. U heeft bijvoorbeeld hulp nodig in huis.
Of u wilt graag dat iemand
de boodschappen doet. Misschien wilt u familie en vrienden bezoeken. Als u geen
partner heeft, een inwonend
kind of ouders om u te helpen
- de gebruikelijke zorg - dan
kunt u een beroep doen op
de Gemeente.
Ook kunt u daar terecht voor
een rolstoel, een scootmobiel, hulp bij het indelen van
de dag of een indicatie voor
bijvoorbeeld een aanleunwoning.
Wie komt in aanmerking voor
één of meerdere van deze
voorzieningen?
Iedere inwoner, die ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te blijven en mee te

kunnen doen met de samenleving.
U bent Nederlander en heeft
een verblijfsvergunning en u
moet wonen in de gemeente
waar u de aanvraag doet.
Hoe gaat het in zijn werk?
Heeft u behoefte aan ondersteuning dan kunt u met
de Gemeente bellen (tel.
nr 020 -5404911). U kunt zich
ook melden aan de balie in
het raadhuis. De afdeling die
er over gaat heet Amstelveenloket. Er wordt dan een
afspraak gemaakt voor een
gesprek, in het raadhuis of bij
u thuis.
In dat gesprek, “het keukentafelgesprek”, wordt uw
probleem besproken en hoe
dat kan worden opgelost.
Er wordt gekeken wat u zelf
nog kunt. Misschien kunnen
familieleden of mensen in
uw omgeving u helpen. Een
goede raad is om u goed op

SSA pagina 4

het gesprek voor te bereiden, zodat u precies kunt
vertellen wat uw wensen
zijn. U heeft dan een grotere
kans dat u krijgt wat u nodig
heeft. Vraag eventueel een
mantelzorger of een vertrouwenspersoon bij dat gesprek
aanwezig te zijn. Er wordt
een verslag gemaakt waarin
de afspraken van u met de
Gemeente staan. Als u bepaalde zorg nodig heeft dan
moet u dit verslag ondertekenen. Met uw handtekening
heeft u meteen de zorg aanevraagd.
Welke voorzieningen biedt
deze Wet?
Er zijn drie soorten
voorzieningen:
1. Algemeen
2. Maatwerk
3. Vervoer
1 Algemeen
Maaltijdenservice en/of
boodschappendienst

2 Maatwerk
Maatwerk gaat echt over de
persoonlijke omstandigheden waarin iemand verkeert.
Misschien bent u geholpen
als er iemand uw huis komt
schoonmaken of met kinderopvang. Vindt het Amstelveenloket (de Gemeente)
deze noodzakelijk, dan wordt
er gekeken of u geholpen
bent met particuliere hulp bij
de huishouding of met kinderopvang. Maatwerk kan ook
zijn het veilig maken van uw
woning. Soms zijn daarvoor
kleine aanpassingen al voldoende, zoals het weghalen
van drempels of het aanbrengen of een zitje in de douche.
Er kan bijvoorbeeld ook een
traplift worden geplaatst.
Misschien heeft u moeite met
het regelen van praktische
zaken, zoals het bijhouden
van uw administratie of de invulling van uw dag. 0ok daarbij kunt u geholpen worden.
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3. Vervoer
Het kan zijn dat u om u te
kunnen verplaatsen een
rolstoel nodig heeft of een
scootmobiel. Of u wilt gebruik
maken van collectief taxivervoer om naar de kapper te
gaan of op familiebezoek;
dat kan met de zogenaamde regiotaxi. De kosten zijn
afhankelijk van de lengte van
de rit.
Wat kost een voorziening?
De meeste hulp of ondersteuning die de Gemeente aanbiedt valt onder de
eigen bijdrage WMO van
ten hoogste € 19 per maand,
ongeacht uw inkomen of vermogen en het aantal keren
dat zorg wordt verleend. In
een enkel geval vraagt de
Gemeente nog een aparte
bijdrage in de kosten. Indien u
getrouwd bent of een partner
heeft en een van beiden is
nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) dan hoeft
u de eigen bijdrage van € 19
per maand niet te betalen.
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HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)
U kunt ook een Persoonsgebonden budget aanvragen
(PGB). Een PGB is een geldbedrag, waarmee u zelf een
voorziening kunt inkopen. De
Gemeente controleert de
kwaliteit van de ingekochte
zorg, hulp of begeleiding.

tratie bijhouden. Daarvoor
kunt u iemand machtigen om
dit voor u te doen, of bijvoorbeeld de hulp inroepen van
een onafhankelijke clientondersteuner. (Deze kan u ook
helpen bij het opstellen van
een budgetplan.)

Een belangrijk onderdeel
van uw PGB-aanvraag is het
budgetplan. Daarin geeft u
aan hoe u het PGB wilt gaan
besteden. U schrijft daarin
welke zorg u wilt inkopen en
bij wie. Ook maakt u een
inschatting van het bedrag
dat u denkt nodig te hebben.
U spreekt met uw zorgverlener een bepaald uurloon af
en de Gemeente beoordeelt
dit vervolgens. Er is wel een
maximum aan dit bedrag verbonden. Als u een PGB hebt
gekregen dan moet u wel
kunnen zorgen dat dit goed
besteed wordt, zelf afspraken kunnen maken met een
zorgverlener en de adminis-

Bij de Stichting MEE kunt u
daarvoor terecht. (Telefoonnummer 020 5127272)
U krijgt een PGB alleen als
u zorg of ondersteuning
ontvangt via de WMO.
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HULP BIJ SCHULD
Schulden kunnen soms snel
ontstaan, doordat u moet
rondkomen met een lager
inkomen. Dat kan bijvoorbeeld doordat u door de
Coronacrisis uw baan bent
kwijtgeraakt of door echtscheiding. Misschien heeft
u geen overzicht meer over
uw financiën en opent u het
liefst geen post meer, waarin
rekeningen of aanmaningen
kunnen zitten. Dan stapelen
te problemen zich op. Om erger te voorkomen meldt woningcorporatie Eigen Haard
bij de Gemeente dat er twee
maanden huurachterstand
is. Er komt dan een consulent schuldhulpverlening bij u
langs om te bespreken of en
welke hulp u nodig heeft. Zijn
er bedreigende situaties zoals
huisuitzetting, afsluiting van
gas, water en licht of opzegging van uw zorgverzekering,
dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen.

Er zijn wel voorwaarden:
• U staat ingeschreven in
de Gemeente
• U wilt meewerken aan
de oplossing die u wordt
geboden
• u houdt zich aan de
voorwaarden die worden
gesteld..
Hoe gaat het in zijn werk ?
U neemt contact op met de
Gemeente (tel.nr 5404911)
voor het maken van een
afspraak voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek bespreekt
u met de consulent de schuld
die u heeft, wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Er wordt
gekeken hoe u kosten kunt
besparen en of u voor een
aanvullend inkomen kunt
zorgen. Als er meer nodig
is bij het oplossen van het
probleem dan kunt u een
aanvraag indienen voor een
traject Schuldhulpverlening.
Na het indienen van deze
aanvraag krijgt u een vast
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contactpersoon die samen
met u een plan van aanpak
opstelt.
Wat zijn de mogelijkheden
om van mijn schuld af te
komen?

aflossen en onderhandelt
met de schuldeiser(s). 		
(Schuldbemiddeling) U lost
gedurende 3 jaar
maximaal af.
• Bij de Gemeentelijke
Kredietbank Amsterdam
wordt een krediet aangevraagd, waarmee de 		
schuldeisers worden
afbetaald. U betaalt dit
krediet dan terug in drie
jaar. (Saneringskrediet).

• U krijgt persoonlijke
begeleiding en advies
om de achterstand weg
te werken
(Budgetbegeleiding)
• In een periode van 3 tot
6 maanden wordt er met
u gewerkt aan uw financiële situatie zodat een
schuldregeling mogelijk
is. Dat kan bijvoorbeeld
zijn het (met hulp)
ordenen van uw papieren,
nagaan hoe het komt dat
u schulden heeft of er wordt
gekeken of er misschien
(wettelijke) voorzieningen
zijn om uw inkomen te
verhogen.
(Stabilisatietraject).
• Uw consulent berekent
hoeveel u per maand kunt

U krijgt een PGB alleen als u
zorg of ondersteuning
ontvangt via de WMO.

Hulp bij schuld
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Wanneer schuldbemiddeling of saneringskrediet niet
is gelukt vraagt de consulent
namens u de schuldsanering
aan bij de rechtbank. U krijgt
een bewindvoerder toegewezen die toezicht houdt of
u zich houdt aan hetgeen is
afgesproken. Dit duurt in het
algemeen ook drie jaar. ( Wet
Schuldsanering Natuurlijke
personen, de WSNP).
Zijn er kosten verbonden aan
de hulp?
Nee, de hulp die u geboden
wordt is geheel gratis.

BESPARINGSTIPS:
Koop cadeautjes
in de aanbieding.
Met de feestdagen
zijn ze vaak duurder.
Geef 1 x per week
geen geld uit
Douche niet langer
dan 5 minuten
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ALLE KINDEREN GELIJKE KANSEN
De gemeente Amstelveen
heeft verschillende regelingen om alle kinderen te laten
meedoen met bijvoorbeeld
sport, muziek- of dansles. Als
hun ouders een laag inkomen
hebben, dan zijn er verschillende tegemoetkomingen in
de kosten.
Welke tegemoetkomingen
zijn er?
Heeft u kinderen in de leeftijd
van 4 – 18 jaar dan zijn er
regelingen voor:
• sport, dans, muziek
• schoolkosten
• zwemles
• laptop of computer
• Internet
• begeleiding bij
huiswerk
Sport, dans en muziek
De vergoeding bedraagt
€ 250 per jaar per kind voor
bijvoorbeeld de contributie
van een sportclub, voor een
sportuitrusting of les aan een

dans- of muziekschool.
Schoolkosten
Voor kinderen op de basisschool bedraagt de tegemoetkoming € 75 per jaar per
kind. Voor scholieren op de
middelbare school tot 18 jaar
bedraagt deze € 150 per jaar
per kind.
Het geld is bestemd voor
ouderbijdrage, schoolreisje
of andere dingen die voor
school nodig zijn.
Zwemles
Het behalen van het zwemdiploma A tot en met C
wordt. helemaal vergoed. De
Gemeente betaalt de kosten
rechtstreeks aan zwembad
De Meerkamp.
Laptop of computer
Voor schoolgaande kinderen
vanaf 4 jaar op de basisschool is de tegemoetkoming
€ 400 per 4 jaar voor de aan-
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schaf van een eigen computer in het gezin. Zit een kind
tot 18 jaar op het middelbaar
onderwijs dan is de vergoeding € 400 per 4 jaar per kind.
Voor Internetkosten wordt
€ 180 per jaar per gezin vergoed.
De vergoeding voor huiswerkbegeleiding bedraagt
€ 300 per jaar per kind tot 18
jaar op het middelbaar onderwijs met het doel ontwikkeling van uw kind op school.
Dit geld kan gebruikt worden
voor training of begeleiding
door de school van het kind,
een bekende of een particuliere instelling.

netto maandinkomen plus
vakantiegeld. Daarbij wordt
rekening gehouden met
het aflossen van schulden
als u in de schuldsanering
zit. De Gemeente kijkt ook
of u een eigen huis heeft,
een auto of spaargeld.
Hoe gaat de aanvraag ?
Een aanvraag kan worden
ingediend bij het Amstelveenloket in het raadhuis,
telefonisch of via de site
van de Gemeente.

Welke voorwaarden zijn er
om een beroep te kunnen
doen op een of meerdere
regelingen?
• U en uw kinderen wonen in
de gemeente Amstelveen
• De leeftijd van het kind ligt
tussen de 4 en 18 jaar
• De Gemeente kijkt naar het
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DE CORONA CRISIS
De Tijdelijke wet maatregelen Covid 19 gaat over
een aantal maatregelen ter
bestrijding van de epidemie
van het coronavirus voor
langere termijn en geldt
voorlopig voor één jaar.
Het gaat hierbij niet alleen
om bestrijding van het
coronavirus. Ook voor
“gewone” medische zorg
moet je weer naar de dokter
of ziekenhuis kunnen gaan.
Er zijn maatregelen genomen met betrekking tot de
economie. En wat niet uit het
oog verloren mag worden,
is het belang van de sociale
contacten en het psychisch
welzijn van ons allen.
De horeca is weer open, je
kunt weer uit eten gaan of
wat gaan drinken op een terras. Kinderen gaan weer naar
school, zij het met soms een
aangepast lesrooster.

Na de uitbraak waren de
maatregelen streng: thuisblijven en geen familie of vrienden over de vloer.
Iedereen hield zich aan de
voorschriften en zo kwam het
virus onder controle.
Door de versoepeling van
de maatregelen - beetje
bij beetje- konden we weer
terugkeren naar een normaler leven. De onzekerheid
over de ontwikkeling van het
virus blijft groot en het is van
belang om de richtlijnen die
de regering geeft zoveel mogelijk na te leven, niet alleen
in ons eigen belang maar ook
van de kwetsbare mensen in
onze omgeving.
We zijn bezorgd om de
ouderen (70+) of mensen
met een zwakke gezondheid.
Wij (en zij) moeten extra voorzichtig blijven. Voor hen is het,
ondanks de versoepeling en
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hoe moeilijk ook, verstandig
om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven en indien
mogelijk geen bezoekers te
ontvangen.
Leven met het coronavirus
Ons leven is veranderd. Het
coronavirus grijpt in op vele
aspecten van ons leven. De
onderlinge (familie)betrekkingen, sociale contacten,
alles staat onder druk van het
“nieuwe normaal”.
Klachten die kunnen wijzen
op besmetting
Het begint allemaal met je
niet goed voelen. Ben je
neusverkouden, heb je last
van een zere keel, loopneus,
moet je niezen, hoesten of
ben je koortsig, het zijn milde
klachten. Je denkt: Ach, het is
een gewone verkoudheid of
een griepje. Toch moet je dan
niet aarzelen om je te laten
testen.
Ook verschijnselen als plotseling minder goed kunnen
ruiken of proeven kan erop

wijzen dat je besmet bent.
Testen op corona
Om het aantal besmettingen
onder controle te kunnen
houden is het heel belangrijk
dat iedereen, die klachten
heeft, zich laat testen. Voor
Amstelveens is de dichtstbijzijnde locatie gelegen bij de
RAI in Amsterdam-Zuid, waar
een grote COVID-teststraat is
ingericht en waar de inwoners van Amstelveen (gratis)
terecht kunnen na het maken
van een afspraak.
Afspraak maken voor
een coronatest:
Telefoonnummer 0800 - 1202
Amstelveners die zich willen
laten testen moeten eerst
een afspraak maker via telefoonnummer 0800-1202. Dit
nummer is zeven dagen per
week bereikbaar van 08.00
tot 20.00 uur. Als u belt wordt
u gevraagd om uw Burgerservicenummer. Houd dit dus
bij de hand.
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Naar de testlocatie moet
u ook een identiteitsbewijs
meenemen. U kunt met de
fiets of met de auto gaan.
Liever niet met de bus of de
tram. De GGD geeft het advies als het enigszins kan, niet
met het openbaar vervoer
te komen vanwege het risico
van verspreiding van het
virus. U kunt in de auto blijven
zitten of met de fiets aan de
hand door de teststraat heen
lopen. U heeft geen contact
met anderen. Het gaat snel,
er is veel oog voor hygiëne,
de medewerkers zijn vriendelijk en de sfeer is prettig.
Heeft u niet de mogelijkheid om zelfstandig naar de
teststraat te komen zegt u
dat dan als u belt voor een
afspraak.
Coronatest en de uitslag
De test duurt ongeveer
10 minuten. De uitslag is na
48 uur bekend en die hoort
u telefonisch. In afwachting
van deze uitslag wordt u

geadviseerd thuis te blijven.
Ontvang geen bezoek,
behalve van de huisarts
wanneer dat nodig is. Houd
1,5 meter afstand van uw
huisgenoten en gezinsleden.
Bent u besmet, dan moet u
twee weken thuisblijven.
Familie en gezin in coronatijd
Een van de moeilijkste aspecten van deze coronatijd
is ons gezins- en familieleven.
Het advies is, ook na de versoepelingen, nog altijd om
thuis zo min mogelijk bezoek
te ontvangen. Toch zijn de
laatste ontwikkelingen, dat
de meeste besmettingen in
huiselijk kring plaatsvinden.
Wilt u familieleden of vrienden
langs laten komen, nodig
dan niet meer dan drie personen uit. Ook thuis of in de
tuin: altijd 1,5 m afstand van
elkaar houden. 0ok al is er in
uw huis of in uw tuin ruimte
om meer mensen te ontvangen, doe dat niet. Daarmee
beperkt u namelijk het aantal
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reizen die uw bezoek moet
maken. Vraag hun om zoveel
mogelijk met eigen vervoer
te komen, met de auto of
met de fiets of lopend. Het
openbaar vervoer is alleen
bedoeld voor noodzakelijke
reizen, zoals voor mantelzorgers of als u naar een uitvaart
moet.
Sinds juli mogen er honderd
mensen aanwezig zijn op
bruiloften enz. Maar dat
betekent niet dat deze
samenkomsten als vanouds
gehouden kunnen worden.
Nog steeds geldt hier ook de
1,5 meter afstand.
Tips voor als je veel thuis bent
of werkt
De hele dag thuis met je
partner kan zorgen voor
spanningen. Een handige tip
om het gezellig te houden is:
spreek af hoe je het liefst de
dag indeelt en vraag wat zijn
of haar plannen zijn. maak er
geen punt van als alles niet
naar jouw wens verloopt.

Als de buren link, rechts, of
boven/onder zijn gaan klussen, en je hebt last van het
lawaai omdat je bijvoorbeeld
thuis aan het werk bent voor
je werkgever of school, probeer dan afspraken te maken
over het aantal uren en de
tijdstippen. Ieder heeft hierin
zijn eigen verantwoordelijkheid om de overlast binnen
de perken te houden.
En als de buren niet willen
meewerken, als een gesprek
niet lukt, dan kun je eventueel
de wijkagent, de woningbouwvereniging of een buurtbemiddelaar inschakelen.
Een oplossing kan ook zijn
om naar de bieb te gaan
en daar een rustig plekje te
zoeken.
Sociale contacten
Het is belangrijk om ook in
deze coronatijd sociale
contacten te onderhouden.
Dat is moeilijk, want veel
activiteiten zijn door de 1,5
meter afstand niet mogelijk.
Wel zijn er mogelijkheden via
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bijvoorbeeld de telefoon,
facebook of internet.
Maar iemand “in het echt”
ontmoeten is ook erg
belangrijk. De Amstelveense
wijkcentra bieden ook in deze
coronatijd activiteiten voor
jong en oud. Ga bijvoorbeeld
eens langs om een kop koffie
te drinken. Ook bij sportverenigingen zijn de deuren
weer open.
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contact opnemen via het
contactformulier, dat te
vinden is op www.politie.nl

t een wijkagent
?

DE WIJKAGENT

woord
is:doet
Hij/zij
doet
Voor spoedeisende gevallen
Wat
een wijkagent
Voor
gevallen
belt uspoedeisende
112.
. En allemaal?
is het
Het antwoord is: Hij/zij doet belt u 112.
ekpunt
de
van voor
alles. En
is het aanspreek- Woont u niet de wijk
punt voor de wijk. Hij /zij heeft Groenelaan dan kunt u
/zij heeft
de totale
Woont
u niet de wijk
op internet opzoeken wie
de totale politiezorg in zijn
in uw wijk de wijkagent
is u op
haarof
wijk.
Bijvoorbeeld als Groenelaan
rg inofzijn
haar
dan kunt
of informeren bij de
er sociale problemen zijn of
oorbeeld
opzoeken wie in
Gemeente
overlast als
doorer
jongeren, bu- internet
renruzies, milieuovertredingen (telefoon 5404911)
roblemen
zijn of
uw wijk de wijkagent is of
en criminaliteit. Hij/zij krijgt
wel hulp van ande- informeren bij de
doordaarbij
jongeren,
re collega’s. Hij werkt nauw
zies, samen met de Gemeente en Gemeente ( telefoon
met maatschappelijke
orga- 5404911)
ertredingen
en
nisaties die ook werkzaam zijn
teit.inHij/zij
krijgt
zijn/haar
wijk.
wel hulp
van andere
Voor de wijk Groenelaan is
Kappert
de wijkagent.
. Hij Hilco
werkt
nauw
U kunt hem voor niet
met de
Gemeente
dringende
zaken bereiken
op telefoonnummer
maatschappelijke
0900-8844.
ties 0f
die
ookin zo’n geval
u kunt
contact opnemen via het
m zijn
in zijn/haar
contactformulier, dat te
vinden is op www.politie.nl.

wijk Groenelaan is
ppert de wijkagent.
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met kinderen
naar leeftijd.

Het kamp wordt gehouden
VAKANTIEKAMP
op het terrein van
gesport
en
Vakantiekamp van
Voetbalvereniging de
12
juli
tot
23
juli
2021
er is disco en er
De Stichting Vakantiekamp Heemraad aan de Sportlaan
eetfestijn
organiseert al ruim 70 jaar
33 in Amstelveen.
twee
weken
vakantieplezier
eerd en nog veel
voor kinderen van 5 tot en
de laatste
vrijdag
met 14 jaar.
Vooral voor
kinderen die wegens
het hele
kamp
(financiële) omstandigheden
niet op naar
vakantie gaan. Per
uitstap”
jaar kunnen er 300 kinderen
ark.De
kostener zijn 15 groepen
meedoen;
kinderen ingedeeld naar
laagmet
mogelijk
leeftijd.
zodat ieder kind
Er wordt gesport en gespeeld;
oen.erMet
een
Inschrijven
is disco
en er wordt een
eetfestijn georganiseerd en
nog veel meer. 0p de laatste
19
vrijdag is er voor het hele
kamp een “grote uitstap”
naar een pretpark. De kosten
worden zo laag mogelijk gehouden, zodat ieder kind kan
meedoen.
Met een Amstelveenpas
bedragen de kosten € 14,50
per kind of anders € 60,00

Inschrijven kan vanaf 1 januari
2021 door het inschrijfformulier
te downloaden op Facebook
of op de dag van inschrijving.
U kunt bellen met telefoonnummer 06-15490250 waar de
inschrijving plaatsvindt.
Het kamp wordt gehouden
op het terrein van Voetbalvereniging de Heemraad aan de
Sportlaan 33 in Amstelveen.
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VEILIGHEID WONING VERHOGEN
Er wordt in Amstelveen nog
steeds bij woningen ingebroken, al lijkt het erop dat dit
de laatste tijd meer bij auto’s
voorkomt.
Bij veel woningen is het
hang- en sluitwerk niet goed
geregeld. Bewoners kunnen
subsidie aanvragen bij de Gemeente voor verhoging van
de veiligheid van deuren en
ramen. Daarvoor hoeft u niet
naar het raadhuis. Er zijn drie
winkels waar u een slot kunt
uitzoeken.
Dat zijn:
• Gunters en Meuser
Amstelveenseweg nr 1128
• Probin
Oosteinderweg nr 91 en
• Hoogenwerf/Meijer
in de Dorpsstraat 108.

U heeft daarover dus geen
zorg.
Babbeltruc Corona
De Politie waarschuwt voor
criminelen die met een babbeltruc proberen binnen te
komen bij bewoners. Het gaat
om vrouwen die zeggen dat
ze van Thuiszorg komen en de
woning moeten controleren
in verband met Corona.
De Politie roept op om
onbekenden niet binnen
te laten. Als u de situatie
niet vertrouwt, belt u dan
uw buren, een familielid of
de politie.

U betaalt de aanschafkosten
min de subsidie. De verkoper
declareert vervolgens het
bedrag dat u als korting heeft
gekregen bij de Gemeente.
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oerderij

Hooiveld. Nu staan er nog
DE GEITENBOERDERIJ
steeds zo’n honderd
het Midden in het Amsterdamse boter en kwark. Zelfs ijs is van
geitenmelk. Soms zijn er
Bos, op een schitterende melkgeiten.
se Bos,
op
een
plek, ligt de geitenboerderij
wel En
60omlammetjes.
Van de
deze boerderij te beRidammerhoeve.
e plek,
ligt de Naast
zoeken kostwordt
helemaal
niets!
geiten lopen er ook kippen,geitenmelk
kaas
derijvarkens, koeien en paarden. Leuk voor de kinderen, maar
engrote
yoghurt,
ook voor
mensen.
Iedereen mag in de stallengemaakt
oeve.
Naast
kijken. Behalve de dieren is er
karnemelk, boter en kwark.
moestuin, waar bion er ook
ookeen
kippen,
logische groenten en kruiden
Zelfs ijs is van geitenmelk.
eienworden
en paarden.
verbouwd en een
waar deze artikelen
ag inwinkel
de
stallen
En om deze boerderij te
worden verkocht.
alve de dieren is
bezoeken kost helemaal
De geitenboerderij is er al
moestuin,
waar
niets! Leuk voor de
sinds 1988.
Toen hij geopend
werd stonden
groenten
en er zo’n hon- kinderen, maar ook voor
derd melkgeiten in de stal.
werd er een stal met grote mensen.
rdenLater
verbouwd
uitloop voor kippen gemaakt
kel waar
dezeook een weide
en er kwam
voor
koeien en paarden. In
orden
verkocht.
de winter staan ze in de stal
rond het gebouw ’t Hooiveld.
Nu staan er nog steeds zo’n
honderd melkgeiten. Soms
zijn er wel 60 lammetjes. Van
de geitenmelk wordt kaas gemaakt en yoghurt, karnemelk,

oerderij is er al
Toen hij
erd stonden er
rd melkgeiten in
er werd er een
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RECEPT MET GEITENKAAS
Nodig:
Rijst
3 uien
1 knoflook
1 eetlepel kerrie
2 eetlepels rozijnen
Blik doperwten
200 gram geitenkaas
Snipper de uien en fruit deze
samen met de knoflook uit de
knijper tot ze zacht zijn.
Voeg de kerrie toe.
Wel de rozijnen en laat de
doperwten uitlekken Snijd
de geitenkaas in blokjes.
Meng alles door elkaar.
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DE VOLGENDE KEER...

n ditZal in dit boekje uitgebreid
met de nieuwe regeling nie
worden ingegaan op de
opgelost.
nieuwe regels voor het
zoeken van een sociale
huurwoning.

en
komt een nieuw
uweErpuntensysteem,
waarbij
inschrijftijd en actief
kenbehalve
van
zoeken ook de bijzondere
omstandigheden waarin de
ning.
woningzoekende verkeert,
gaan meewegen.
De verandering is nodig om
mensen die dringend een
(andere) woning nodig
hebben meer kans te geven.
De sociale huurwoningen
komen op die manier terecht
bij de mensen die de woning
het hardst nodig hebben.
Ze krijgen met dit nieuwe
systeem een extra steuntje
in de rug. De schaarste aan
woningen wordt echter met
de nieuwe regeling niet
opgelost.

arbij
en
e
digheden
oekende
wegen.
nodig om
nd een
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Woordzoeker, thema: uitkering
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Ontvangt uueen
u in
dede
Ontvangt
eenuitkering,
uitkering,woont
woont
u in
regio
Amstelveen
en
wilt
u
dit
blad
4x
per
regio Amstelveen en wilt u dit blad gratis
ontvangen?
Vul dan onderstaande
bon in
jaar gratis ontvangen?
Vul dan onderstaande
en
bonstuur
in endeze
stuurnaar;
deze naar;
Redactie
Redactie Sociaal
Sociaal Contact
Contact
Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen

UU kunt
ook
perper
e-mail
kunt het
hetgedrukte
gedrukteblad
blad
ook
e-mail
aanvragen;
aanvragen;
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

GRATIS ABONNEMENT

Groenhof 140 1186 KX Amstelveen

Vande
dewebsite
website
kunt
u het
formaat
Van
kunt
u het
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pdfpdf
formaat
downloaden (Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)
downloaden (Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)
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Ontvangt uu een
een uitkering
uitkering en
en woont
woont uu in
in de
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regio Amstelveen
Amstelveen
en
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wilt uu dit
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blad 4x
4x per
per jaar
jaar gratis
gratis ontvangen?
ontvangen?
Bon
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gratis
abonnement
Naam ............................................................................Voorletters...................
Vul
Vul dan
dan onderstaande
onderstaande bon
bon in
in en
en stuur
stuur deze
deze naar;
naar;

Naam

Voorletters

Straat/nr ............................................................................................................
Redactie
Redactie Sociaal
Sociaal Contact
Contact

Straat/nr

Groenhof
Groenhof 140
140 1186
1186 KX
KX Amstelveen
Amstelveen
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Postcode/plaats
U
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kunt het
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gedrukte blad
blad ook
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per e-mail
e-mail aanvragen;
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sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
Ik ontvang hetsociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
kwartaalblad Sociaal Contact graag:
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graag:
Van
Van de
de website
website kunt
kuntSociaal
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downloaden
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Reader
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BON VOOR GRATIS ABONNEMENT
Als specialist in deze markt bieden wij een

OPMAAK

combinatie van producten en diensten die

FOTOGRAFIE

VORMGEVING

Naam…………………………….Voorletters…………..
Naam…………………………….Voorletters…………..
DRUKKEN

bijdragen aan het vervaardigen en tot stand

PRINTEN

AFWERKING

komen van uw product. Wij verzorgen de
totale graﬁsche productie van vormgeving,

Straat/nr………………………………………………….
Straat/nr………………………………………………….

opmaak en fotograﬁe tot en met het

drukken, printen, afwerken en de distributie
ervan of opslag in ons magazijn.

DE
KOFFIE
STAAT
KLAAR!

Postcode/plaats:…………………………………………
Postcode/plaats:…………………………………………
“ONLY DEAD FISH
SWIM WITH THE FLOW”
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INNOVATIE IN ICT
Perviam is een bevlogen ICT-dienstverlener met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar
innovatieve oplossingen met gebruik van nieuwe technologieën. Een goede analyse,
heldere en betrouwbare oplossingen vormen de basis van onze dienstverlening.
Wij leveren o.a.: Systeembeheer, VOIP
Office 365, Clouddiensten, Managed-WIFI,
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek.

| Perviam Computer Consultancy B.V.
| Aalsmeerderweg 239-J
| 1432 CM Aalsmeer

| W
| T
| @

www.perviam.nl
088 – 44 66 500
info@perviam.nl

|
|
|

Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen
Groenhof 140 1186 KX Amstelveen
ING bankrekening NL92INGB0003665546
ING bankrekening NL92INGB0003665546
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl
www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl

